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Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης Τµήµα Χηµείας 

Τα πολυµερή έχουν ευρύ φάσµα ιδιοτήτων και εφαρµογών. Πλεονε- κτήµατα, όπως το 

χαµηλό κόστος, η εύκολη µορφοποίηση, η αντοχή, η καλή και εύκολη βαφή καθώς και η 

εξειδικευµένη χρήση (Kevlar, υποβρύχια com- puter ), οδήγησαν στην εκτεταµένη παραγωγή 

τους. Η ρύπανση όµως του περιβάλλοντος, λόγω της δύσκολης ανακύκλωσης ή καταστροφής 

τους και η αναµενόµενη εξάντληση των παραδοσιακών πρώτων υλών τους (πετρέλαιο), 

οδήγησε στην αναζήτηση λύσεων µε τη φιλοσοφία της Πράσινης Χηµείας.  

Τα βιοδιασπώµενα πολυµερή (ΒDΡ), βασίζονται κυρίως σε ανανεώ- σιµες πρώτες ύλες, όπως 

το άµυλο και δίνουν προϊόντα αποικοδοµήσιµα από µικροοργανισµούς του περιβάλλοντος, το 

οποίο προστατεύεται έτσι από τη ρύπανση.  

Μετά το ατύχηµα του Bhopal της lνδίας, το 1984, η ανάγκη σχεδια- σµού λιγότερο 

επικίνδυνων χηµικών συνθέσεων, οδήγησε σε «πράσινες συν- θέσεις», όπως αυτή του 

αδιπικού οξέος από γλυκόζη, µέσω κατεχόλης, µε βιοκαταλύτη Escherichia coli, ή της 

καπρολακτάµης µε καταλύτη ζεόλιθο, αντί οξείδωση ς µε θειϊκού οξέος.  

Η αντικατάσταση καταλυτών µε σκοπό "καθαρότερα πολυµερή", ό- πως αυτή του φωσγενίου, 

από ανθρακικό διµεθυλεστέρα, κατά τον σχηµατι- σµό πολυουρεθανών, τονίζει την αξία της 

επιλογής του καταλύτη.  

Η χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών σαν βάση για παρασκευές "πράσινων πολυµερών", 

όπως πολυγαλακτικού οξέος (ΡLΑ), από καλαµπόκι, καθώς και η χρήση ασφαλέστερων 

διαλυτών, όπως η χρησιµοποίηση υπερ- κρίσιµου διοξειδίου του άνθρακα, στην παραγωγή 

πολυφθοροπαραγώγων πολυµερών υλικών, είναι επιτεύγµατα της Πράσινης Χηµείας.  

Οι υπέρηχοι βοηθούν στην εκτέλεση καθαρών και ποσοτικών συνθέ- σεων, όπως στην 

περίπτωση της παραγωγής των φίλµ πολυµερών θειοφαι- νίου.  

Μια άλλη διάσταση της Πράσινης Χηµείας των πολυµερών είναι η χρήση τους σε συνθέσεις 

άλλων προϊόντων, όπου χρησιµοποιούνται ως κα- ταλύτες ( ρητίνες), ή η χρήση τους ως 

υποστηρικτικά υποστρώµατα αντιδρα- στηρίων, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και 

εκλεκτικότητα.  

Η βιοµηχανία των πολυµερών είναι ένας χώρος χηµικής δραστηριότη- τας, όπου η συµµετοχή 

της Πράσινης Χηµείας είναι αναντικατάστατη στην δη- µιουργία ενός πιο «καθαρού και 

βιώσιµου κόσµου».  

 


